
Dragi studenți, 

Conform Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenții la ciclurile de studii de licență și master de la Facultatea de 

Fizică  (https://physics.uvt.ro/student/burse/): 

 

Art. 3. Perioada de acordare 

(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni). 

(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de master 

care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se 

va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la momentul în care este programată prima 

susţinere a examenului de finalizare a studiilor. 

(3) Plata burselor se face lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni, prin virament, în contul 

bancar al studentului, pentru care acesta a transmis pe adresa de e-mail burse.ff@e-uvt.ro un 

extras de cont. Dacă studentul se retrage sau îți pierde statutul de student al UVT, pe parcursul 

unui semestru al anului universitar, plata bursei se sistează imediat și bursa se acordă următorului 

student eligibil pentru a primi bursă. 

Art. 10 Bursa de merit 

(1) Bursa de merit se acordă studenților pe durata unui semestru, pe baza performanțelor lor 

academice, în ordinea descrescătoare a mediilor (examene, verificări, proiecte – potrivit planului 

de învățământ). 

(3) Pentru semestrul II, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea 

obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din semestrul I (conform listei cu potențiali 

bursieri semestrul II, an universitar 2022/2023). 

(4) Pentru obținerea unei burse de merit, media prevăzută trebuie să fie minim: 

a) 8,00 la ciclul de studii universitare de licență în domeniul Fizică; 

b) 8,50 la ciclul de studii universitare de masterat în domeniul Fizică;. 

Art. 11 Bursa de performanță 

(1) Bursa de performanță se acordă studenților pe durata unui an universitar pentru a recompensa 

activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive de excepție ale studenților 

(conform listei cu bursieri beneficiari semestrul I, an universitar 2022/2023). 

(5) Condiția păstrării bursei de performanță pe întreaga perioadă a anului universitar este ca 

studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I, în caz contrar 

studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II. 

Art. 12 Beneficiarii burselor sociale și criterii generale 

(1) Bursa socială se acordă pe durata întregului an universitar (conform listei cu bursieri 

beneficiari semestrul I, an universitar 2022/2023).. 

Art. 23 Bursele pentru etnici români bursieri ai statului român 

(3) Bursa prevăzută la alin. (1) se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele de 

iarnă și de primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară (conform listei cu bursieri 

beneficiari semestrul I, an universitar 2022/2023). 

Comisia centrală de acordare a burselor de la nivelul UVT, a hotărât în temeiul art.29 din 

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 

ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara, acordarea unei 

burse suplimentare din venituri proprii extrabugetare pentru studenții români de pretutindeni, 

înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, care au o medie care le-ar fi permis să obțină o 

bursă de merit, dacă ar fi fost eligibili pentru aceasta. Bursa se acordă pe parcursul semestrului II 
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al anului universitar 2022/2023 (pentru anii terminali bursa se acordă până la data de în care este 

programată prima susținere a examenului de finalizare a studiilor) și are o valoare de 400 lei/lună 

pentru studenții înmatriculați la ciclul de licență (conform listei cu potențiali bursieri semestrul 

II, an universitar 2022/2023). 

Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul II al anului 

universitar 2022/2023 este următorul: 

 

Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri 13.03 

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate 14.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor 15.03 

Preluarea contestațiilor la nivel de universitate 16.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate 17.03 

Afișarea listelor finale cu studenții bursieri și transmiterea centralizatorului final la Prorectorat 20.03 

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economico-Financiar 24.03 

 


